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Inleiding
In 2021 bleven we, zoals ook in 2020, in de ban van het Covid-19 virus met de
Coronapandemie als gevolg. Wereldwijd werkte men aan het ontwikkelen van
medicijnen m.b.t. Corona. In 2021 stond alles in het teken van de vaccinaties
daartegen.
Dit had natuurlijk zijn weerslag op het plannen en organiseren van de vaartochten en zo
konden we ook in 2021 niet veel vaartochten aanbieden.
Het realiseren van een WaterHuis was een belangrijke nieuwe ontwikkeling.
We kregen de financiering rond en er werd veel tijd gestoken in de uitvoering.
ook werden de eerste contacten met zorginstellingen gelegd m.b.t. het gebruik van het
WaterHuis.

Doelstellingen 2021
De Overheid en het RIVM hadden als doelstelling zoveel en zo snel als mogelijk alle
volwassenen te vaccineren. In Nederland duurde het even voordat het vaccinatie
programma opgang kwam. Het KantoorTeam van VaarKracht heeft de ontwikkelingen
op de voet gevolgd en passende procedures opgesteld om zo veel als mogelijk gasten
te kunnen ontvangen en met hen te kunnen varen.
Voor de PrivéVaartochten was het een hele puzzel om binnen steeds veranderende
Overheids- en RIVM Coronarichtlijnen verantwoorde vaartochten af te spreken. Veelal
waren het te veel personen of huishoudens (op een te kleine ruimte) op een schip.
Uiteindelijk is een respectabel aantal PrivéVaartochten doorgegaan.
In het voorjaar werden enkele GroepsVaartochten gepland en met charterschepen
afgesproken. Vanaf september konden er enkele GroepsVaartochten plaats vinden.
Nadat we een werf voor de bouw van het WaterHuis gevonden hadden, konden we
onze plannen m.b.t. de vaarkwaliteiten, indeling, inrichting en afwerking verder
uitwerken. Het doel was om de bouw eind van het jaar 2021 gereed te hebben.
Dit werd niet gehaald, waarna we de te waterlating naar het voorjaar van 2022 hebben
opgeschoven.
Doordat we minder vaartochten hadden, hadden we tijd en aandacht op het ontwikkelen
van een nieuwe website. Deze ging medio juni in de lucht.
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Vaartochten
PrivéVaartochten
Net als in 2020 werd er tijdens de voorbereiding op dit vaarseizoen intensief met de
schippers gecommuniceerd. We wilden graag weten welke schippers, onder deze
omstandigheden, wilden deelnemen aan de PrivéVaartochten. Wij stelden aan
schippers én vrijwilligers, maar ook aan alle gasten, de voorwaarde dat zij volledig
gevaccineerd waren. Wij checkten dat met de QR-code scanner bij het aan boord gaan.
De PrivéVaartochten kwamen vanaf augustus weer een opgang. Met veel “passen en
meten” konden er zesentwintig PrivéVaartochten gerealiseerd worden.
Wij wilden graag dat er een vrijwilliger aanwezig was bij het afduwen van een
PrivéVaartocht. Omdat ons vrijwilligersnetwerk nog geen optimale landelijke spreiding
heeft, moest een vrijwilliger wel eens een behoorlijke afstand afleggen. Het werd graag
gedaan en werd zeer goed ontvangen bij gasten en schippers.

Geluksmomenten tijdens PrivéVaartochten

GroepsVaartochten
Ieder jaar starten we al vanaf januari met het plannen van de GroepsVaartochten.
In verband met alle Corona-onzekerheden was er dit jaar minder tijd druk.
Ook de rederijen en jachthavens waren afwachtend in het plannen van
GroepsVaartochten. In juni werden de eerste afspraken voor in augustus en september
gemaakt. Een beperkt aantal kon doorgaan.
We merkten wel dat onze gasten terughoudend waren in het aanmelden voor de
GroepsVaartochten. Dit was ook omdat nog niet iedereen volledig gevaccineerd was.
De GroepsVaartochten begonnen op 4 en 5 augustus vanuit Enkhuizen op Koftjalk
Schuttevaer.
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De GroepsVaartochten werden iets ingekort, zodat we twee vaartochten per dag
konden organiseerden.
Op twee dagdelen voeren gezinnen mee die zich via patiëntenvereniging VOKK hadden
aangemeld. Het VOKK verzorgt activiteiten voor kinderen die in het Prinses Maxima
Centrum worden behandeld. Deze GroepsVaartochten werden voor het tweede jaar
georganiseerd.

Voor de andere dagdelen was een vrije aanmelding. Eén ochtend vaartocht moesten
we vanwege te weinig belangstelling annuleren.
Patiëntenvereniging Hoofd Hals (kanker) had haar leden op deze vaartochten
geattendeerd en het was fijn deze mensen aan boord te hebben gehad. Men was erg
enthousiast.
De volgende GroepsVaartochten waren vanuit Vlaardingen op MS Saeftinghe.
Deze vaartochten waren op 9, 10 en 11 september. Er werden twee vaartochten per
dag gehouden.
Twee dagdelen waren gereserveerd voor het Adamas Inloophuis. Gasten vanuit dit
Inloophuis zijn al meerdere jaren erg enthousiast over onze vaartochten.
De MS Saeftinghe is een relatief klein schip en biedt beperkte bescherming bij regen en
wind, maar het weer was in het algemeen goed en het was, zoals altijd, gezellig aan
boord. Dit met dank aan de bemanning en de gids die iedereen goed bezig hield.
Op 14 september voeren we met Rederij Amsterdam Boats door de grachten. Het was
heerlijk zonnig en het dak was geheel geopend, waardoor men een prachtig uitzicht op
de grachtenpanden had.
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MS Saeftinghe: Jenny; speaker met een en al humor

Bob; enthousiaste schipper

Onze laatste GroepsVaartocht was op 17 september vanuit Huizen op de Eemlijn.
Het was een mooie tocht naar Spakenburg en terug.
Zowel de gasten als de vrijwilligers die aan de GroepsVaartochten deelnamen hebben
genoten. Het was weer even ouderwets uitwaaien.
Met deze positieve gevoelens pakten we in oktober de draad weer op om voor 2022
meerdere GroepsVaartochten te gaan plannen.

VaarKracht Organisatie
Bij de Raad van Advies hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.
Ook de ambassadeurs zijn aan VaarKracht verbonden gebleven.
Bij het bestuur is Lieke Idsinga afgetreden en heeft plaats genomen in de Raad van
Advies. Ab Heijn heeft het voorzitterschap op zich genomen.
Doordat we in 2021 minder contact met de vrijwilligers hadden hebben enkele
vrijwilligers zich afgemeld, maar o.a. ook om privéredenen.
Met spijt hebben we afscheid genomen van Margo Goulooze die vanaf het eerste uur bij
VaarKracht betrokken was en ook haar partner Peter en vriendin Ina stopten ermee.
We hebben dit jaar door de Coronamaatregelen geen bijeenkomsten kunnen
organiseren voor vrijwilligers en schippers. Het gemis aan onderling contact was groot,
zeker vanuit de kantoororganisatie.
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Er zijn door kantoor pogingen gedaan om met “Zoombijeenkomsten” weer contact met
elkaar te krijgen, maar het animo was zeer beperkt. We hebben de cohesie binnen de
vrijwilligersorganisatie dus niet kunnen versterken.

KantoorTeam in Zoomoverleg

Een mooie ontmoeting van vrijwilligers vond in Lelystad plaats. Daar hebben de
vrijwilligers elkaar in HavenTeam-verband ontmoet. Bij de bijeenkomst waren ook 2
medewerksters van het KantoorTeam aanwezig. De bijeenkomst werd als zeer nuttig en
plezierig ervaren. Wellcht dat deze samenwerking het komend vaarseizoen nog verder
uitgebreid kan worden.
Door de vaartochten vanuit Vlaardingen hebben de vrijwilligers in de regio Rotterdam
elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn voorzichtige stappen voor een regionale
samenwerking (HavenTeam) gezet.
Een mooie bijkomstigheid was dat drie medewerkers van het Rotterdamse Havenbedrijf
aan de GroepsVaartochten op Ms Saeftinghe hebben deelgenomen. Zij waren zeer
enthousiast en willen graag betrokken blijven als vrijwilliger voor VaarKracht. Later
hebben zich nog een aantal medewerkers als vrijwilliger aangemeld.
De vrijwilligers die aan de vaartochten hebben deel genomen bleken onverminderd
enthousiast. Dat gaf ons vertrouwen voor het komende jaar.
De vrijwilligers van het KantoorTeam hebben continue contact met elkaar gehouden.
Merendeels via Zoombijeenkomsten en af en toe door ook weer op Kantoor bij elkaar te
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komen. Er bleken altijd wel bespreekpunten te zijn en het gaf een betrokkenheid die we
ook bij de HavenTeams nastreven.
In november ging vrijwilliger Germa Rietveld als coördinator vrijwilligers aan de slag.
Zij was al vanaf de eerste uurtjes bij VaarKracht betrokken. Sinds kort heeft zij meer
vrijetijd te besteden en zij koos ervoor zich voor VaarKracht in te gaan zetten. Wij zijn
heel blij met deze extra aandacht die Germa aan de vrijwilligersorganisatie gaat geven.
De vrijwilligers die in Huizen als brugwachter van de brug Aanloophaven actief waren,
hebben ook een wisselend seizoen achter de rug. Vele bijeenkomsten “”Buurten bij de
Brug” gingen niet door. Het aantal vrijwilligers is desondanks tot circa 36 personen.

Buurten bij de Brug; september met Cadillac Monkeys

Fondsen, sponsoren, donaties, giften, acties en
samenwerkingen
Fondsen
De aanvragen voor financiële steun waren dit jaar m.n. gericht op het WaterHuis.
In het algemeen werden de aanvragen goed gehonoreerd en kregen we voldoende
budget om een WaterHuis te kunnen laten bouwen. Eind maart werd daartoe de
opdracht bij Visscher Jachtbouw in Lemmer geplaatst.
Met de fondsen die voor 2020 en 2021 hadden gedoneerd voor de GroepsVaartochten
hebben we overleg gehad omtrent het al dan niet retour, of doorschuiven van de gelden
naar het volgende vaarseizoen. Dit is allemaal in harmonie verlopen.
Op de website treft u een overzicht van fondsen en bedrijven die VaarKracht in 2021
hebben gesponsord; zie hier
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Sponsoren
Vele bedrijven hebben zich door toedoen van het Covid-19 virus evenals in 2020
terughoudend opgesteld. We hebben enkele sponsorbedragen ontvangen van met
name maritieme bedrijven.
Mooi voor het cv zijn de grotere sponsoren zoals Royal IHC en Volvo Penta.

Sponsoropbrengsten bedrijven:
2018
€ 4.000
2019
€ 20.500
2020
€ 13.950
2021
€ 12.794

Donaties
Weinig vaartochten betekent ook geringe opbrengsten aan donaties.
Ontvangen donaties:
2019
€ 5.368
2020
€ 450
2021
€ 893
Giften
Met het in gebruik nemen van de nieuwe website is er ook een pagina “steun
Vaarkracht” gekomen. Deze mogelijkheid heeft dit jaar tot giften t.w.v. € 760 geleid.
Het zijn m.n. particulieren die op deze wijze financiële steun geven.
Er zijn ook giften t.b.v. het WaterHuis ontvangen.

Acties
In augustus werd door de Rotary Huizen het visfestijn georganiseerd. Het was een
ouderwets feest, wat ook wel weer onwennig voelde. VaarKracht was er met een paar
vrijwilligers aanwezig. De opbrengst werd verdeeld onder drie andere Goede Doelen.
Voor VaarKracht werd € 3.000 gerealiseerd.
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Visfestijn in Huizen

Doordat de horeca in zwaar weer verkeerde konden we ook in 2021 niet aankloppen
met het ‘Waterlabel-project’.
Het project statiegeld in supermarkten is wel in de versnelling gekomen. Onze
vrijwilliger Corry heeft vele supermarkten benaderd en heeft een mooi aantal
supermarkten gevonden waarbij VaarKracht de statiegeldopbrengsten mocht
ontvangen.
De opbrengsten waren:
2019 € 2.458
2020 € 4.225
2021 € 5.456

Autobedrijf Janssen van Kouwen uit Huizen heeft voor het vierde jaar op rij de
onderhoudskosten van de materialen bus op zich genomen.
Helaas hebben we de zo vertrouwde schippersgeschenken van Sonnema Berenburg
dit jaar maar nauwelijks aan bemanning van GroepsVaartochten kunnen geven.
Gelukkig hebben we alle schippers van de PrivéVaartochten wel van dit geschenkje
kunnen alten genieten.

Samenwerkingen
Buurtinitiatief Huizen
Het buurtproject in Huizen bij de Aanloophaven heeft mede als doel om VaarKracht aan
wal te krijgen. Na vier jaar heeft het project een enthousiaste groep buurtbewoners
opgeleverd die veel plezier beleven aan het bedienen van de brug en de vele plezierige
contactmomenten met elkaar. Het is heel fijn dat meerdere buurtbewoners zich als
vrijwilliger voor VaarKracht hebben aangemeld.
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Deze zomer waren we in de gelegenheid om het SupCentrumHuizen over te nemen.
Hiermee hebben de brugwachters de beschikking over een Valk en circa 10 sups.
Naast het gebruik voor de vrijwilligers worden de sups ook verhuurd. De opbrengst
komt ten goede aan VaarKracht.

VaarKracht kijkt nog steeds met een schuin oog naar de overkant van het VaarKracht
kantoor, waar de voormalige zeilschool er verlaten bijligt.
We hebben een Maritiem plan op de plank liggen dat we bij de wethouder van Huizen
onder de aandacht hebben gebracht. De verwachting is dat in 2022 een aanbesteding
zal plaats vinden en VaarKracht haar Maritiem plan kan indienen.

Netwerk contacten
Zorginstellingen en Patiëntenverenigingen
Ook de ziekenhuizen, inloophuizen en patiëntenverenigingen konden op sociaal vlak
weinig tot niets doen. De Inloophuizen waren regelmatig gesloten en ziekenhuizen
hadden alle aandacht gericht op de Coronazorg én de reguliere zorg.
Het was bijna een wonder dat we de gasten van het Adamas Inloophuis en van het
Prinses Maxima Centrum toch nog een vaardag konden aanbieden.

Jachthavens en watersportverenigingen
Vanuit de jachthavens en watersportverenigingen is weinig tot niets te melden.
Het goede contact dat wij met Lelystad Haven, t.w. Martijn Dinant, hadden is helaas
verloren gegaan. Martijn heeft afstand van de jachthaven genomen.
Serviceclubs
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Alle serviceclubs werden beperkt in het organiseren van activiteiten en dus ook met het
financieren en helpen van goede doelen. De enige activiteit was het Visfestijn in Huizen.

Catering
Er hebben een beperkt aantal GroepsVaartochten plaatsgevonden, waardoor er ook
weinig catering nodig was. De catering tijdens vaartochten op de Schuttevaer werd door
de Schuttevaer zelf verzorgd.
Het verzorgen van de catering was voor de bemanning en de vrijwilligers van
VaarKracht een mooie oefening om met de Coronahygiëne- en afstandsrichtlijnen van
de Overheid/RIVM om te gaan.
De catering van de Eemlijn is bij een vrijwilliger thuis voorbereid. Een mooie én
gezellige oplossing.

Publiciteit en media
Om het WaterHuis bij maritieme bedrijven onder de aandacht te brengen hebben we
persberichten naar de maritieme media verzonden. We waren blij verrast dat vele
media het artikel en een advertentie van de vrijwilliger Ed Brouwer geplaatst hebben.
Op onze website staan bij “Berichten” de verslagen van de Privé- en
GroepsVaartochten. Deze zijn ook op Facebook geplaatst.
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Publicatie in “Boten te Koop”

Bij een PrivéVaartocht in de Amsterdamse grachten was de crew van het programma
“Over mijn lijk” aanwezig. De uitzending daarvan was in februari 2022. Mogelijk brengt
dit ook nog de nodige publiciteit.
De Aanloophaven in Huizen heeft de ophaalbrug als letterlijke en figuurlijke verbinder.
Dit levert veel lokale en regionale publiciteit op waarbij VaarKracht regelmatig wordt
genoemd.
Met de nieuwe website was het ook even “inschommelen”.
VaarKracht zou in mei het Goede doel zijn op de vakbeurs Maritime Industry, deze
beurs werd verplaatst naar september maar ook dat ging niet door. De beurs is nu in
mei 2022 gepland.
Ook de Nationale Gezondheidsbeurs in februari werd geannuleerd.

Algemene financiële situatie
Doordat vele sponsorbedragen die in 2020 waren verkregen naar 2021 zijn
doorgeschoven, hadden we voldoende budget en hoefden we geen overheidssteun aan
te vragen.
Het grootste deel van de gelden is gereserveerd voor de bouw van het WaterHuis.
Voor de GroepsVaartochten die wel konden doorgaan waren er voldoende financiële
middelen
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VaarKracht in cijfers
Uiteraard wijken de cijfers in de Coronajaren 2020 en 2021 af van de voorgaande jaren.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PrivéVaartochten

5

27

39

35

44

46

39

32

26

GroepsVaartochten

8

16

21

31

42

44

41

6

9

Gasten/deelnemers
300
kinderen deelgenomen

870

1.045
151

1.440
131

1.625
132

1.540
143

1.650
68

330
24

294
36

deelnemende charters

10

14

17

20

28

32

30

6

11

havensteden

10

17

14

16

14

14

19

3

10

200

800

820

889

956

952

906

64

177

19

37

83

123

143

195

135

62

206

vrijwilligers
inkomsten € x 1000

Vooruitzichten seizoen 2022
Na twee Coronajaren zien de vooruitzichten er voor 2022 weer zonnig uit.
De Overheid/RIVM-maatregelen en hygiëne richtlijnen m.b.t. Corona zijn sterk
afgezwakt en we kunnen, zoals het er nu naar uitziet, mogelijk weer een normaal
vaarseizoen organiseren.
Bij het organiseren zullen wij ons inzetten om meer vanuit HavenTeams te gaan
werken.
Wat de leden van een HavenTeam kunnen doen is in een notitie omschreven en staat
op de website; zie hier
Het in gebruik nemen van het WaterHuis wordt een nieuwe uitdaging.
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Impressie WaterHuis

Het idee is om het WaterHuis voor een of meer weken aan zorginstellingen aan te
bieden. Ook gasten kunnen zich daarvoor individueel aanmelden.
Om het onderhoud te bekostigen wordt het WaterHuis ook aan commerciële
organisaties aangeboden. Met deze opbrengsten kan het WaterHuis kostenneutraal
blijven. We zijn benieuwd of onze ideeën uitkomen.
We kijken vol verwachting uit naar 2022. De opening van het vaarseizoen is op 30 april
2022 in Huizen.

Huizen, april 2022
Robert Rust
Directer VaarKracht

Westkade 447 | 1273 RP Huizen | Tel: 06 2433 2443 | info@vaarkracht.nl | www.vaarkracht.nl
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